
Persbericht: nieuwe UiTinVlaanderen
De nieuwe UiTinVlaanderen is meer dan ooit de grootste vrijetijdsagenda
voor Vlaanderen en Brussel. Wie zoekt die vindt.
De vrijetijdssector kijkt uit naar een herneming met cultuur-, jeugd en sportactiviteiten in
zalen, op pleinen of zelfs festivalweides. Op de nieuwe UiTinVlaanderen zal je die meteen
verzameld vinden.
Nu al ontdek je er veel online aanbod en héél wat coronaveilige uitstapjes buitenshuis.
Zowel families met kinderen als jongeren krijgen een eigen zone op de website.

Op de nieuwe UiTinVlaanderen kunnen bezoekers nog eenvoudiger zoeken in het aanbod
en suggesties krijgen die passen bij hun interesse en regio. UiTmetVlieg zoomt in op
specifiek aanbod voor en met kinderen, UiTX geeft jongeren zin in cultuuravontuur. Je krijgt
meteen alle praktische informatie mee, zoals de prijs en ook voordelen voor UiTPAS-
houders en waar je gratis toegang krijgt met je museumpas.

Inspiratie, nu je ‘t nodig hebt
“Met de vernieuwde UiTinVlaanderen presenteren we het aanbod, waar en wanneer het
opnieuw doorgaat, en geven we nog meer tips en suggesties” zegt Bart Temmerman,
directeur van publiq vzw. En die nood is net nu zo groot. Mensen willen naar buiten,
genieten van een concert of theater, terug sporten of sport bekijken en hun hoofd even
leegmaken of vullen met iets nieuws. Organisatoren en artiesten verlangen naar hun
publiek. “Mensen vrije tijd laten vinden, inspireren, laten participeren: dat is al 20 jaar onze
missie en expertise”.

Als promotie voor organisatoren
De Vlaamse overheid ondersteunt publiq vzw in haar opdracht. Vlaams Minister-president
en minister van cultuur Jan Jambon is blij met de nieuwe UiTinVlaanderen. “Het is geen
evidente periode om een vernieuwde UiTinVlaanderen te lanceren, maar deze toegankelijke
vindplek voor het Vlaamse vrijetijdsaanbod is uniek in Europa: al het aanbod wordt
verzameld op één centrale plek. Nu al kan je heel wat COVID-veilige activiteiten vinden. En
binnenkort, als er meer kan, zal deze databank voor jong, oud, groepen en families de ideale
plaats zijn om ontdekking te gaan door het culturele en vrijetijdsaanbod.”

UiTX: cultuuravontuur voor jongeren
UiTX geeft cultuurtips voor 16- tot 26-jarigen. Het zijn de jongeren zelf die events en tips
selecteren die het UiTX-label verdienen. Vlaams minister Benjamin Dalle van jeugd
ondersteunt deze nieuwe aanpak: “Vrije tijd voor iedereen is ook een van de prioriteiten in
het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan. Kinderen en jongeren hebben het extra zwaar
tijdens deze coronacrisis, veel van hun normale vrijetijdsactiviteiten zijn nu niet mogelijk.
Meer dan ooit willen ze ontdekken, beleven en opnieuw contact hebben. UiTX kan hen
daarbij de weg wijzen”.

De goesting is niet te stillen
In normale jaren promoot UiTinVlaanderen 250.000 activiteiten. In 2020 was het slechts een
fractie daarvan. Online aanbod kwam wel sterk van de grond, samen met activiteiten
buitenshuis. “De goesting bij het publiek is er,” merkt Temmerman op ”in 2020 werden de
UiTagenda’s, ondanks de pandemie, toch meer dan 30 miljoen keer geraadpleegd.” Met de
nieuwe UiTinVlaanderen zal iedereen nu nog eenvoudiger kunnen zoeken en vinden.



publiq vzw
publiq is specialist in communicatie van het gevarieerde, publieke vrijetijdsaanbod. Dat doen
we met UiTinVlaanderen, UiTmetVlieg, UiTX, UiTPAS, en de UiTagenda bij de vele partners.
Mensen en activiteiten elkaar doen vinden en verbinden, met stapstenen waar nodig - dat is
onze missie. Hoe? We faciliteren partners. Opdat ze mee maken, opdat iedereen publieke
vrije tijd mee kan maken.www.publiq.be

UiTinVlaanderen is een unieke samenwerking met de tienduizenden organisatoren die
Vlaanderen rijk is: verenigingen, sportclubs, cultuurhuizen, steden en gemeenten. Via de
UiTdatabank voeren zij gratis hun activiteiten in en via UiTinVlaanderen en meer dan 1.000
UiTagenda’s bij partners vinden ze hun publiek. www.uitinvlaanderen.be
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